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Klubber som er sterke og gjør en positiv forskjell  
i våre samfunn, oppnår mål i samsvar med Rotarys 
3 strategiske prioriteringer;  
støtte og styrke klubbene, fokusere på og øke  
humanitære innsatser og forbedre Rotarys  
omdømme og almenhetens kjennskap til Rotary.

Rotary’s hedersutmerkelse/diplom for dette år vil 
gå til klubber som fullfører aktiviteter innenfor 
disse tre prioriterte områdene. Klubbene har hele 
Rotary-året – fra 1. juli 2017 til 30. juni 2018  
– til å oppnå disse målene.

Gjennom vår database vil Rotary være i stand 
til å verifisere de fleste av målene som klubben 

har oppnådd. For øvrige mål vil vi kunne bekrefte 
klubbens prestasjoner gjennom de opplysninger 
som dere registrerer i Rotary Club Central, Rotary 
Showcase og Rotary Ideas.

Distriktsguvernører vil ha muligheter til å følge 
med klubbens fremskritt online. Jeg oppmuntrer 
hver og en av distriktsguvernørene til å ha jevnlig 
kontakt med klubbene og støtte dem i å oppnå 
disse målene og Making a Difference – gjøre en 
forskjell.

For mer informasjon se  
www.rotary.org/presidential-citation.  
Hvis du har spørsmål, skriv til riawards@rotary.org.

HVORDAN KLUBBER KAN KVALIFISERE SEG
FOR EN HEDERSUTMERKELSE/DIPLOM.

PRESIDENTIAL THEME & CITATIONROTARY: MAKING  
A DIFFERENCE.

For noen år siden 
stilte en ny venn 
meg dette enkle 
spørsmålet: “Hva 
er Rotary?”. Jeg 
åpnet munnen for 

å svare, men stoppet ganske fort idet jeg 
innså at jeg ganske enkelt ikke visste hvor 
jeg skulle begynne. Problemet var ikke at 
jeg ikke visste hva Rotary var. Problemet 
var at Rotary var – og er – for stort og 
omfattende til å kunne gi et enkelt svar. 
Vi er en medlemsbasert organisation, en 
klubbbasert organisation, en servicebasert 
organisasjon; vi er til stede lokalt, region-
alt og internasjonalt; vi er medlemmer av 
lokalsamfunnet, vi har variert yrkesbak-
grunn; er yrkesaktive eller pensjonister, 
aktive i nærmest alle land i verden. Hver en-
kelt av 1,2 millioner medlemmer har unike 
mål, erfaringer og prioriteter; hver enkelt av 
oss har en unik forståelse av Rotary.

For meg er ikke Rotary definert som hvem 
vi er, men hva vi gjør – av det potensialet 
Rotary gir oss og hvordan vi kan realisere 
dette potensialet gjennom meningsfylt og 
varig tjeneste. Rotary har eksistert i lang tid 
– i 112 år. På noen måter har vi forandret 
oss veldig mye ettersom vi har vokst, mod-
net og tilpasset oss til de endrede behov 
hos våre medlemmer og samfunn. Men vårt 
fundament forblir det samme; en organis-
asjon av mennesker som gjennom Rotary 
ønsker å gjøre en forskjell i våre omgivelser, 
samfunn og verden. 

Vi svarer på spørsmålet «Hva er Rotary?» 
ved våre handlinger, ved å gjøre en forskjell 
gjennom å gagne andre.

Som organisasjon erkjenner vi hvor viktig 
det er at verden forstår hva Rotary er og 
hva vi gjør. På samme tid vet vi at det nå er 
viktigere enn noen gang tidligere å la klub-
bene selv definere hva som er Rotarys ser-
vice. Som Rotarianere har vi nå større fleksi-
bilitet enn noen gang til å velge hvordan vi 
ønsker at våre klubber skal møtes, arbeide 
og vokse. Vi fokuserer mer enn noen gang 
på at Rotary reflekterer det samfunnet 
det er satt til å tjene, med flere kvinner og 
større mangfold/bredde i medlemskapet. 
Og vi arbeider hardt for å sikre at Rotary 
forblir verdens mest fremragende frivillige 
tjenesteorganisasjon ved å legge vekt på 
langsiktig planlegging, bærekraftig service 
og kontinuitet på alle ledernivåer.

I 2017-18 vil vi svare på spørsmålet «Hva 
er Rotary?» med mottoet: Rotary: Making a 
Difference. Imidlertid – hver enkelt av oss 
velger å gagne andre, og vi gjør det fordi 
vi vet at det vi gjør bidrar til å gjøre en 
forskjell i andres liv. Enten vi bygger en ny 
lekeplass eller en ny skole, forbedrer helse 
eller sanitære forhold, har opplæring i konf-
liktmegling eller opplæring av jordmødre, 
vet vit at arbeidet vi gjør - stort eller smått 
- vil forandre andre menneskers liv til det 
bedre. Uansett hvilken motivasjon hver av 
oss hadde for å bli medlem av Rotary, så 
er gleden vi finner i Rotary som gjør at vi 
forblir medlemmer; tilfredsstillelsen ved at 
vi vet at uke for uke, år for år, er vi en del av 
«Rotary: Making a Difference».

Ian H.S. Riseley  
President, Rotary International, 2017-18



OBLIGATORISKE AKTIVITETER
• Betal klubbavgifter for 07/17 og 01/18 i tide.
• Rapporter frivillige timer og bidrag til hjelpe-

prosjekter i Rotary Club Central. Det gjør 
det mulig å for oss å måle og publisere 
Rotarys innsats på verdensbasis.

1: STØTTE OG STYRKE KLUBBENE.
Å ha medlemmer med ulike synspunkt og 
bakgrunn leder til innovasjon og gir klubben en 
bredere forståelse for samfunnets behov. For å 
styrke den enkelte klubb og klubbens muligheter 
til å gjøre en forskjell i verden,  engasjer medlem-
mene, bruk deres evner og interesser og inkluder 
dem når det gjelder  klubbens fremtid.

Øk klubbens medlemsantall, mangfold og 
 engasjement.

Oppnå minst 4 av følgende mål: 
• Sett opp minst 10 mål i Rotary Club  

Central (gjelder som ett av disse 4 målene) 

• Oppdater eller utarbeid klubbens  
strategiske plan. Rapporter resultatene  
i Rotary Club Central. 

• Oppnå en nettoøkning av medlemmer. 
 Klubber med opp til 50 medlemmer bør 
ha minst 1 nytt medlem registert i  Rotarys 
medlemsregister innen 1. juli 2018 sammen-
lignet med hva de hadde pr. 1. juli 2017. 
Klubber med 51 eller flere  medlemmer bør  
ha nettoøkning på minst 2 medlemmer  
registrert i Rotarys medlemsregister. 

• Oppnå en nettoøkning av kvinnelige  
medlemmer. Klubber med opp til 50  
medlemmer bør oppnå en økning på minst  
1 kvinnelig medlem. Klubber med 51 eller 
flere medlemmer bør oppnå en økning på 
minst 2 kvinnelige medlemmer. 

• Oppnå en nettoøkning av medlemmer under 
40 år. Medlemmer som er født etter 1. juli 
1977 og blir med i klubben mellom 1. juli 
2017 og 2018 regnes med. Klubber med opp 
til 50 medlemmer bør oppnå en økning på 
minst 1 medlem under 40 år. Klubber med 51 

eller flere medlemmer bør oppnå en økning 
på mint 2 medlemmer under 40 år. 

• Engasjer medlemmene i aktiviteter utenfor 
de regelmessige klubbmøtene. Registrer dette 
i Rotary Club Central enten som en sosial 
aktivitet i klubben eller at minst 50% av 
klubbens medlemmer har deltatt i klubbens 
serviceprosjekter. 

• Vær sponsor eller medsponsor for en ny  
Rotaryklubb for å utvide Rotarys engasjement 
i ditt område. (Original tekst omfatter også 
Rotary Community Corps.) 

• Vær sponsor eller medsponsor for en  
Interact- eller Rotaryklubb for å engasjere 
unge i Rotary. Rapporter ved å sende inn 
formularet for sponsing eller medsponsing av 
en Interact- eller Rotaractklubb til interact@
rotary.org eller rotaract@rotary.org.

2: FOKUSER PÅ OG ØK HUMANITÆRE 
 INNSATSER.
Gjennom lokale og internasjonale service-
prosjekter tar klubbene ansvar for de globale 
humanitære utfordringene gjennom sitt virke for 
fred, bekjempelse av sykdommer, rent vann, redde 
liv for mødre og barn, utdannelse, få lokale øko-
nomier til å vokse, bevare miljøet og utrydde polio.

Gjør en forskjell lokalt så vel som globalt ved  
å engasjere rotarianere, ungdommer, Rotary-
stipen diater (alumni) og andre i Rotarys program, 
 Rotarys 6 fokusområder og mulighet for å gi 
bidrag til Rotary Foundation.

Oppnå minst 4 av følgende mål:
• Sponse eller oppmuntre klubbmedlemmer  

til å delta i polio-relaterte markerings- og/
eller innsamlingsaksjoner. For mer opplys-
ninger – se endpolio.org. 
Rapporter resultatene ved å legge disse  
arrangementene inn på Rotary Showcase  
under kategorien polio. 

• Samarbeid med Rotary Foundation gjennom  
sponsing av minst 1 prosjekt som  finansieres 
med et Global Grant eller et District Grant. 
For mer opplysninger: www.rotary.org/grants. 

• Gjennomfør minst 1 prosjekt som fokuserer 
på miljø. Rapporter dette i Rotary Showcase 
under kategori miljø. 

• Gjør enda større forskjell ved å jobbe 
 sammen. Samarbeid med andre Rotary-
klubber i ditt distrikt for å øke prosjektets 
omfang og synlighet. Rapporter dette i Rotary 
Club Central eller Rotary Showcase. 

• Inkluder Rotary-familien i bærekraftige  
prosjekter. Engasjer Rotaractmedlemmer,  
Interactmedlemmer eller Rotarystipendiater 
(alumni) i klubbprosjekter og  arrangementer. 
(Original tekst omfatter også Rotary Commu-
nity Corps.) Rapporter i Rotary Club Central. 

• Hjelp Rotary til å bidra mer i verden ved å øke 
klubbenes totale bidrag til The Rotary  
Foundation med minst 10% mer enn bidraget 
i 2016-17 beregnet i norske kroner. Rapporter 
dette i Rotary Club Central. 

• Øk antallet medlemmer som gir USD 25  
eller mer til valgfritt Rotary Foundation fond. 

• Oppnå et minstebidrag til Annual Fund på 
USD 100 per medlem.  

• Benytt Rotarys «crowdsourcing platform»,  
Rotary Ideas for å bidra i et prosjekt eller 
søke etter ressurser for klubbens lokale eller  
internasjonale prosjekter. 

3: FORBEDRE ROTARYS OMDØMME OG  
ALMENHETENS KJENNSKAP TIL ROTARY.
Et positivt omdømme forbedrer klubbens forhold 
til lokalsamfunnet og bidrar til at klubben 
til trekker seg nye medlemmer og samarbeids-
partnere.

Forsterk din klubbs omdømme og øk almenhetens 
kjennskap til Rotary ved å opplyse om klubbens 

virke og konkrete prosjekter og aktiviteter som 
gjør en forskjell i samfunnet. 

Oppnå minst 4 av følgende mål:
• For å styrke Rotarys image, følg Rotarys brand 

guidelines og benytt maler, logo, motto m.v. 
Disse finnes i www.rotary.org/brandcenter. 
Rapporter dette i Rotary Club Central. 

• Oppdater jevnlig klubbaktiviteter på klubbens 
hjemmesider og sosiale medier og på den 
måten vis Rotarys innflytelse så vel lokalt 
som globalt. Rapporter dette  
i Rotary Club Central. 

• Arranger og driv PR for «World Polio Day»  
i ditt lokalmiljø og registrer dette på  
endpolio.org. 

• Engasjer ditt lokalmiljø ved å arrangere minst 
ett for nettverksbygging for lokale ledere, 
organisasjoner og/eller Rotary stipendiater 
(alumni). Rapporter dette  
i Rotary Club Central. 

• Etabler eller oppretthold et partnerskap med 
en eller flere bedrifter, statlige organer eller 
frivillige organisasjoner og samarbeid med 
dem om et prosjekt. Rapporter dette  
i Rotary Club Central  

• Arranger og vær vert for et forum eller semi-
nar i ditt lokalmiljø om et tema som er viktig 
i lokalmiljøet og tydeliggjør klubbens arbeid 
med å bringe mennesker sammen for å finne 
løsninger. Rapporter dette  
i Rotary Club Central. 

• Få lokale media til å dekke et klubbprosjekt,  
arrangement eller pengeinnsamlingsaksjon.
Rapporter dette i Rotary Showcase eller 
Rotary Club Central. 

• Arbeid for fred og utvikle fremtidige ledere 
ved å sponse eller være vertskap for minst en  
Rotary Youth Exchange student eller å sponse  
minst en deltaker til RYLA. Rapporter dette i 
Rotary Club Central .


